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     Vsa ljudstva, ploskajte z rokami,  

            vzklikajte Bogu z glasnim vriskanjem!   (Ps 47,2) 
 

  

Litanije so molitev, za katero je značilno vzklikanje (klicanje) Marije, 

Jezusa ali svetnikov, ki so jim litanije namenjene. Kličemo jih z različnimi 

imeni ter ponavljamo odpev (usmili se nas ali prosi za nas). Litanije so 

sestavni del bogoslužja ob praznikih, posebnih dneh (prvi petek), 

času, ki je posvečen Mariji (mesec maj), slovesnih bogoslužjih in 

procesijah. Lahko se jih moli ali poje. Najbolj svečane so, če jih molimo 

pred Najsvetejšim.  



 

Litanije danes molimo redkeje, kot so jih molili včasih. Če jih molimo, 

pa jih nekateri verniki doživljajo kot monotone, (pre)dolge in celo 

dolgočasne. V resnici so litanije zelo bogata molitev. Njihove moči in 

učinka ne moremo popolnoma zaznati ali razumeti, toda moč molitve 

litanij je nekdo primerjal z naslednjo kemijsko reakcijo: če v vodo 

vržemo natrij, se sproži enormna reakcija. Če nekdo moli litanije, je 

torej tako, kot bi vrgel zrno duhovnega natrija v duhovno vodo – sproži 

se enormna duhovna reakcija. Posledice te reakcije so številne milosti, 

pomoč in uslišane prošnje. 

 

Bistvo litanij je v vzklikih. Gre za to, da 

vedno znova kličemo, vzklikamo Božje, 

Marijino ali svetnikovo ime in ga s tem 

prosimo za osebno prošnjo ali mu 

izražamo hvalo. Da ne bi neprestano 

vzklikali istega imena, so jim v litanijah 

nadeli različna imena, ki ponazarjajo 

njihove kreposti ali nakazujejo, v čem 

nam lahko pomagajo. Vsak človek se 

tako lahko poveže s tistim imenom, ki ga 

v tistem trenutku ali preizkušnji najbolj 

nagovori. 

 

Preden so ljudje sploh znali moliti, so se z Bogom povezovali in ga častili 

tako, da so ga (zgolj) klicali – pogosto, velikokrat in vedno znova. 

Litanije so posnemanje takšne primarne molitve. Ljudje, ki so danes v 

skrajni stiski in ki v tisti stiski ne zmorejo urejene misli ter umirjene molitve, 

podobno lahko samo kličejo. Prav tako hudo bolni in umirajoči, ki 

(šepetaje) le izgovarjajo Božje ali Marijino ime. Način molitve z 

vzklikanjem je tako eden najbolj predanih in iskrenih. 

 

Litanije najlažje molimo, če se prepustimo ritmu njihovih besed ali 

petja. Ko »zaplavamo« s tem ritmom in ga ponotranjimo, ga ne 

občutimo več kot nekaj, za kar si želimo, da bi se čim prej končalo, 

temveč kot ritem Marijinega (in Božjega) Srca, s katerim se spojimo kot 

majhen otrok v materinem naročju. Takrat nam takšna molitev tudi 

podari varnost, toplino in globok mir. 



Obvestila za mesec maj 
 

Od nedelje, 1. maja, do nedelje 8. maja, je teden molitve za duhovne 

poklice. Letos pod naslovom: »Pojdi in popravi mojo Cerkev!« 

 

Ponedeljek, 2. maj, začetek šmarnic. Vsak večer bodo šmarnice na 

Brezovici ob 19.00 pri sveti maši. V Vnanjih Goricah bodo vsak večer 

šmarnice ob 19.00 na Gulču kot šmarnično bogoslužje, razen v soboto 

zjutraj, ko bodo ob 8.00. 

 

Ponedeljek, 2. maj, po sveti maši ob 19.30, srečanje molitvene skupine 

Beseda življenja. Naslov srečanja: »Novo zapoved vam dam, da se 

ljubite med seboj« (Jn 13,34). 

 

Torek, 3. maj, začetek verouka. 

 

Sreda, 4. maj, po večerni sv. maši ob 19.30, orgelski koncert 

maturantov in dijakov Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana iz 

razreda Nine Frank. 

 

Četrtek, 5. maj, prvi četrtek v mesecu. Po večerni sv. maši je vsak 

četrtek molitev pred Najsvetejšim do 20.00. 

 

Petek, 6. maj, prvi petek v mesecu maju,  obisk starejših in bolnih na 

domu. Ob 15.00 na Brezovici molitev rožnega venca Božjega 

usmiljenja. Po večerni sv. maši molitev pred Najsvetejšim do 20.30. 

 

Sobota, 7. maj, prva sobota, molitev rožnega venca pred Najsvetejšim 

s premišljevanjem na fatimski način pred sveto mašo. 

 

Nedelja, 8. maj, Florjanova nedelja na Logu. Pri sveti maši v kapeli ob 

10.00 uri se bomo spomnili vseh pokojnih gasilcev in gasilk ter prosili za 

varstvo in blagoslov pri njihovem delu v prihodnje. 

 

Četrtek, 12. maj, ob 18.00, srečanje staršev, botrov in birmancev z 

birmovalcem g. opatom Maksimilijanom Filejem iz Stične v župnijski 

cerkvi.  

 

Nedelja, 15. maj, pri maši ob 10.00 je predstavitev letošnjih 

prvoobhajancev  župniji. 



Ponedeljek, 16. maj, ob 19.00, začetek drugega dela birmanske 

devetdnevnice. 

 

Sobota, 21. maj, ob 10.00, obhajanje zakramenta svete birme. 

 

Ponedeljek, 23. maj, prvi prošnji dan pred Gospodovim vnebohodom,  

ob 19.00 v Dragomerju  s procesijo od križa do cerkve, kjer bo sv. maša.  

 

Torek, 24. maj, drugi prošnji dan,  ob 19.00 na Brezovici. Ta dan je tudi 

praznik Marije Pomagaj, zavetnice Slovencev 

 

Sreda, 25. maj, tretji prošnji dan,  ob 19.00 na Logu s procesijo od križa 

pri glavni cesti do cerkve na gričku, kjer je sv. maša v cerkvi.  

 

Četrtek, 26. maj, praznik Gospodovega vnebohoda, to je štirideseti 

dan po veliki noči.  

 

Petek, 27. maj, ob 17.00, prva sveta spoved za prvoobhajance in 

spoved za njihove starše ter starejše brate in sestre.  

 

Petek, 27. maj, god blaženega mučenca Alojzija Grozdeta, ki ga 

obhajamo na njegov rojstni in krstni dan. Povabljeni k sveti maši na 

Brezovico, kjer so tudi relikvije blaženega mučenca, vzidane pod 

daritveni oltar. Priporočimo se mu, zavetniku mladih, zavetniku družin, 

za prave življenjske odločitve, za medsebojno razumevanje, za 

zvestobo v veri. 
 

Nedelja, 29. maj, ob 11.30 pripirava na sveto mašo pri kateri bodo 

skavtske obljube in sklep skavtskega leta pred poletnimi tabori. 

 

Torek, 31. maj, ob 19.00, začetek tridnevnice pred prvim svetim 

obhajilom. Zadnji dan Marijinega meseca maja – praznik Obiskanja 

Device Marije pri sorodnici Elizabeti približno tri mesece pred rojstvom 

Janeza Krstnika. 
 

Sobota, 4. junij, ob 10.00, praznovanje prvega svetega obhajila na 

Brezovici.  
 

Ponedeljek, 6. junij, ob 19.00, zahvalni dan prvoobhajancev in njihovih 

družin na praznik Marije matere Cerkve, binkoštni ponedeljek. 



Obvestila za mlade v maju 

Prvi petek - za vse študente bo 6. 5. 2022 ob 6.30 v cerkvi Srca 

Jezusovega na Taboru jutranja sveta maša.  
 

Dva slavilna koncerta - prvi bo 7. 5. 2022, ob 19.30 v športni dvorani 

Pungrt v Šmartnem pri Litiji. V okviru misijona, ki bo potekal v župniji, 

bomo program zaključili s slavilnim koncertom Stična benda in skupine 

Svetnik. 

V petek, 13. 5. 2022, ob 19.00 bo skupaj s Salezijansko mladino koncert 

Večerov Plus+ in Večerov SKG z naslovom Mir vam bodi. Stična bend 

in Mesto na gori bosta skupaj z gosti na Kureščku poskrbela za 

slavljenje in molitev k Mariji, Kraljici miru. Več informacij o dogodkih 

lahko najdete na spletni strani Katoliške mladine.  

Nikodemovi večeri - bodo 9., 10. in 12. maja v Ljubljani. Vsebina 

večerov bo na temo umetne inteligence. Z zanimivimi gosti se bomo 

pogovarjali o etičnih izzivih umetne inteligence, različnih vplivih na 

posameznika in še mnogih drugih vprašanjih. Več informacij je na 

voljo na spletni strani Katoliške mladine. 

Duhovne vaje na temo teologije telesa - med 13. in 15.  majem, na 

temo teologije telesa, bodo v Novi Štifti. Kako daleč je predaleč? 

Zakaj imam telo? Kaj pomeni biti človek? Kako naj živim, da bom 

resnično srečen? Skupaj s sv. Janezom Pavlom II bomo iskali odgovore 

na ta in mnoga druga vprašanja. Prijave in informacije najdete na naši 

spletni strani.  
 

Taizejska molitev - četrtek, 19. 5. 2022, bo ob 20.00 na KANI (Jurčičev 

trg 2, Ljubljana) potekala taizejska molitev.  
 

Poletni teden v Taizeju  - odprte so prijave za poletni teden v Taizéju, 

ki bo potekal od 24. do 31. julija. Do 1. junija so prijave po znižani ceni. 

Več informacij o poletnem tednu v Taizeju lahko najdete na naši 

spletni strani.  

Poletna kampa - v avgustu sta dva poletna kampa. Prvi (1. 8. – 5. 8.) 

bo namenjen srednješolcem, drugega (8. 8. – 12. 8.) pa se lahko 

udeležijo birmanci. Prijave in informacije o vsebini ter lokaciji najdete 

na spletni strani Katoliške mladine.  
 
 

https://katoliskamladina.si/
https://katoliskamladina.si/home/projekti/nikodemovi-veceri/
https://trgovina.katoliskamladina.si/izdelek/duhovne-vaje
https://trgovina.katoliskamladina.si/izdelek/duhovne-vaje
https://katoliskamladina.si/home/projekti/taize/poletni-tedni-v-taizeju/
https://katoliskamladina.si/home/projekti/taize/poletni-tedni-v-taizeju/
https://katoliskamladina.si/poletni-kampi/birmanski-kamp-2/


Vabilo k šmarnicam 
 

Marijini častilci so že pred stoletji premišljevali, kako bi mogli Mariji 

izkazovati čim večje češčenje. Želeli so, da bi jo častili vsak dan in če 

je le mogoče, ves mesec. Zato so izbrali najlepši mesec v letu, majnik, 

ki z lepoto v naravi prekaša vse druge. To pobožnost so začeli v Rimu, 

od koder se je razširila po Italiji in drugod po Evropi. Papež Pij VII. je leta 

1815 pobožnost meseca majnika potrdil in obdaril z odpustki. 

Med Slovenci se je majniška pobožnost hitro udomačila. Noben drug 

narod nima za to pobožnost tako ljubkega imena kakor mi, ki ji 

pravimo šmarnice. To ime ji je dal Janez Volčič, ki je bil leta 1855 

kaplan v Horjulu pri Ljubljani. Spoznal je, da Slovenci še nimamo 

premišljevanj za Marijin mesec in napisal takšno knjižico v materinem 

jeziku. Zato je to leto rojstno leto šmarnične pobožnosti pri nas. 

              (iz uvodne besede: dr. Anton Štrukelj) 

 

Letošnje šmarnice sta napisala Špela Pahor Marija ima rada vse 

otroke (za otroke) in p. Branko Petauer Marija ima mnogo oblek (za 

odrasle). Šmarnice za otroke bomo v naši župniji v maju brali vsak 

delavnik v Vnanjih Goricah, šmarnice za odrasle pa na Brezovici. Lepo 

povabljeni, da se z obiskom šmarnic povežemo z Marijo, jo še bolje 

spoznamo in se ji zahvalimo za prejete milosti. 

 

 

Za bralce Božje besede 
 
1 

Nekateri ljudje posebej zavzeto študirajo Sveto 

pismo. To pomeni, da ga berejo vsak dan, 

četudi kratke odlomke. Poleg tega so pozorni na 

opombe, ki so v novejših izdajah vse bolj obširne. 

Kdor ima veselje s takšnim branjem, ki bi mu rekli 

skoraj študij, mu to omogoča, da tako oddaljen 

čas in davno izraelsko in krščansko zgodovino 

bolje razume. Takšno razumevanje pri branju 

beril prinaša bolje izbrane in bolj dodelane 

poudarke. Takšno poglobljeno branje za večino ljudi ni za vsak dan, 

lahko pa so obdobja (npr. Marijin mesec), ko si za takšno branje 

vzamemo več časa 

        Pripravlja A. K. 



Glasbeno dogajanje v župniji Brezovica 
 
 

V času velikonočnega tridnevja in na praznik velike noči so pevci 

mešanega pevskega zbora Brezovica ter pevci mladinskega 

pevskega zbora in zbora Anima s petjem in glasbo oblikovali in 

obogatili bogoslužja. Hvala vsem zborovodjem, organistom, 

inštrumentalistom, pevkam in pevcem pa tudi vsem pritrkovalcem. 
 

V torek, 19. aprila, smo lahko prisluhnili tudi orgelskemu koncertu 

organista Tineta Likoviča, kot glasbeni odmev največjega 

krščanskega praznika - velike noči. 
 

 

O zakramentu svete birme… 
 

Če je zakrament krsta zakrament odpuščanja grehov in Božjega 

posinovljenja, pa je birma zakrament podaritve Duha in vključitev v 

misijonsko Cerkev. Prejem tega zakramenta pomeni: postati odrasel 

kristjan! 
 

Sveto pismo nove zaveze poroča, da 

so apostoli krščencem podelili 

Svetega Duha. Zato Cerkev s 

posebnim klicanjem prosi, naj na 

posinovljene otroke pride Sveti Duh z 

obiljem svojih darov. Birmovalec, ki je 

navadno škof, položi roko nad 

vsakega birmanca. S tem nakaže, da je podeljevanje tega 

zakramenta povezano z apostoli in prvimi Binkoštmi.  
 

Zakrament birme lahko prejme vsak kristjan, ki se je s primerno 

katehezo in vzgojo pripravil na zavzeto in brezkompromisno krščansko 

življenje. To pomeni, da se zaveda kaj pomeni živeti v Cerkvi, ter da 

sprejema veroizpoved, ki jo je prejel od staršev in krščanske skupnosti 

za svojo.  
 

Boter je predvsem duhovni spremljevalec krščenca ali birmanca. To 

pomeni, da mu je zgled v veri. Gotovo je prav, da svojega varovanca 

kdaj tudi obdari. Vendar naj se pri tem pazi, da ne zapademo v 

pretiravanje, saj tako zakramente, ki so predvsem znamenja Božjih 

darov vrednotimo zgolj materialno. 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 2.5.2022 do 8.5.2022 

2.5. pon sv. Atanazij, škof BR 19 za domovino 

v dober namen 

3.5. tor sv. Filip in Jakob, 

apostola 

BR 19 za zdravje (D.G.) 

+ Mira Avsec 

+ Stane Frank in ++ iz družine 

4.5. sre sv. Florjan, 

mučenec 

BR 19 + Peter Gosar 

LG 19 + Emilija Jurca, obl. 

5.5. čet sv. Angel, mučenec BR 8 za duše v vicah 

BR 19 + Ivan Zbačnik ter  

++ starši Zbačnik in Plut 

6.5. pet sv. Dominik Savio  

prvi petek 

BR 19 ++ starši in stari starši Trček 

po namenu (G) 

+ Branko Strajnar, 7. dan 

7.5. sob sv. Gizela, opatinja 

prva sobota 

VG 8 za nove duhovne poklice 

+ Ignacij Marinko 

BR 11 sv. maša ob zlati poroki 

BR 19 + Milena Peklaj, 3. obl. in  

+ Marjeta Baškovč Peklaj, 1. obl. 

+ Marija Lenarčič, 9. obl. in  

++ starši Pezdir (Podpeška 95) 

8.5. ned 4. velikonočna nedelja 

sv. Bonifacij, papež 

 

branje Božje besede VG: 

Jakob in Martin Jesih 
 

 

 
 

 

branje Božje besede BR: 

Mateja Seliškar 

  

branje Božje besede LG: 

Rok in Jerneja Meglen  

 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

za zdravje 

VG 830 + Julijana, Stanislav in Stane 

Škoporc 

+ Janez in Jožefa Istenič 

+ Angela Novak, obl. ter  

+ Ivanka in Ivan Jamnik 

+ Angela Jesih, 1. obl. 

+ Ludvik Klemen, 30. dan 

BR   10 + Janez Celarc 

LG  10 

kapela 

+ Ivan Turk, 10. obl. ter za  

žive in ++ gasilce in gasilke 

v zahvalo za zdravje (R) 
 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 7.5., ob 8h: Tržaška c. od Poka do št. 505. 

 

Kjer seješ ljubezen, zraste veselje. (William Shakespeare) 



GODOVI in SVETE MAŠE od 9.5.2022 do 15.5.2022 

9.5. pon sv. Pahomij, pušč. 

 

BR  19 + Marica Gorjan 

+ Milka, Roman in družina 

Čičmirko 

+ Milka Pohleven 

10.5. tor sv. Job, sp. mož  
 

BR 19 ++ starši Krmavnar in Škof 

+ Majda in Marta Gosar 

11.5. sre sv. Odo, opat  

 

BR 19 v priprošnjo sveti Filomeni za  

zdravje 

+ Franc Rakovec 

LG 19 za blagoslov vnukov in vnukinj 

12.5. čet sv. Leopold, red. BR  8 ++ Vrčon in ++ Jelinčič 

BR 19 + Jožef Lukan 

+ Amalija Urbančič, 5. obl. in  

+ Janez Urbančič 

13.5. pet sv. Fatimska M.B. BR 19 + Janez Celarc 

+ Jožica Stevanović, 1. obl. 

14.5. sob sv. Bonifacij, muč. VG  8 za mir v Ukrajini 

+ Angela Jesih 

v zahvalo in priprošnjo za Božje 

varstvo 

BR 19 v zahvalo škofu Antonu Vovku za 

boljše pogoje na delovnem mestu 

+ Marijana in Marko Bergant 

++ starši Urbančič in  

+ Francka Rotar 

15.5. ned 5. velikonočna nedelja 

sv. Zofija, muč. 
branje Božje besede LG: 

Branka Štrukelj in  

Lojzka Šarabon  
 

branje Božje besede VG: 

Brane in Damjana Novak  
 

branje Božje besede BR:  

Florjan Kocbek 

BR    7 + Ivan Kavčnik 

LG   830 + Alojzija Vičar, 4. obl. 

VG  830 + Milan Sedej 

+ Marija Jaklin 

+ Stanka Škafar 

++ Šimnovi 

BR  10 za žive in pokojne župljane 

+ Slavko Poje 
 

Čiščenje cerkve, sobota, 14.5., ob 8h: Podpeška cesta – parne in neparne. 

 

Resnična dobrodelnost zahteva nekaj poguma: ne bojmo se umazati 

rok, da bi pomagali najbolj ubogim. (papež Frančišek) 



  GODOVI in SVETE MAŠE od 16.5.2022 do 22.5.2022 

16.5. pon sv. Janez Nepomuk BR 19 + Andrej in Terezija Rotar 

po namenu (L) 

17.5. tor sv. Jošt, puščavnik BR 19 + Drago Gorjan 

po namenu (A) 

18.5. sre sv. Janez I., papež BR 19 + Marjeta Baškovč Peklaj, roj. dan 

za birmance 

LG 19 + Rado Prodan 

19.5. čet sv. Urban I., papež BR  8 + Frančiška Setnikar 

BR 19 + Janez Celarc 

20.5. pet sv. Bernardin,  

duhovnik 

BR 19 + Ivan Kavčnik (F) 

po namenu (N) 

21.5. sob sv. Krištof in mehiški 

mučenci 

VG  8 + Ivana Lenaršič 

BR  10 za birmance 

+ Miha in Marjeta Mravlje 

BR 19 ++ Novak in ++ Sedej 

22.5. ned 

 

6. velikonočna nedelja 

sv. Marjeta, redovnica  

 
 

 

 

branje Božje besede LG: 

Pavel in Lea Remškar  

 
 
 

 
branje Božje besede VG: 

Lovro in Mojca Suhadolnik 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
branje Božje besede BR: 

Robert in Mojca Novak 

BR    7 za žive in pokojne župljane 

 + Frančiška, obl., Jože in  

++ iz družine Šivic in Tomanič 

+ Irena Šimon 

LG   830 + Marjan Jakolin, obl. 

+ Ivan Turk in Marija Turk ter  

+ Lojze Rode 

VG  830 + Stanislav Švigelj 

+ Rado Švigelj, 5. obl. ter  

++ starši Franc in Marija Švigelj 

+ Marko Sojer, 1. obl.  

+ Ivan Marinčič 

+ Marija, 5. obl., + Anton in vsi  

++ iz družine Nartnik 

+ Ana in Anton Marinko 

BR  10 + Anton Kodba, roj. dan 

+ Ladislav Trček, 15. obl. 
 

 

 

Čiščenje cerkve na Brezovici, četrtek, 19.5., ob 17h:  starši birmancev. 
 

 

Daj vsakemu možnost, da bo najlepši v tvojem življenju. (Mark Twan) 
 
 

 



GODOVI in SVETE MAŠE od 23.5.2022 do 29.5.2022 

23.5. pon sv. Socerb, muč. 
prošnji dan 

BR 19 po namenu (Z) 

DR 19  + Frančiška Setnikar 

24.5. tor sv. Marija Pomagaj 

prošnji dan 

BR 19 + Marko Kogovšek in  

++ sorodniki 

za blagor poti 

25.5. sre sv. Gregor VII., papež 

prošnji dan 

BR 19  + Ignacij Marinko 

LG  19  + Karel Pivk, obl.  

26.5. čet GOSPODOV 

VNEBOHOD 

BR  8 + Angela Jesih 

BR 19 za duhovnike in redovnike 

27.5. pet bl. Alojzij Grozde, 

mučenec 

BR 19 + Jernej, Marija in Danica Pezdir 

+ Anton Japelj 

28.5. sob sv. Anton Julijan, 

mučenec 

VG  8 ++ starši Marinko 

+ Janez in Jožefa Istenič 

v zahvalo in priprošnjo za  

Božje varstvo 

VG1030 živi in ++ Brolih 

BR 19 + Alojzij in Frančiška Lenaršič, 8. obl. 

29.5. ned 7. velikonočna nedelja 
 

branje Božje besede LG: 

Helena Kavčič in Joža 

Černetič 
 

branje Božje besede VG: 

Andrej in Manca Špacapan 
 

branje Božje besede BR: 

Franci in Marija Rakovec   

BR    7 za žive in pokojne župljane 

LG   830 ++ Prodan 

+ Branko Strajnar, 30. dan 

VG  830 + Henrich Rudolf Sieger, 13. obl. 

+ Jože in Stanka Škafar 

+ Stane Zvoljenk in ++ starši 

BR  10 + Ivan in Janez Slana 
 

Čiščenje cerkve na Brezovici, sobota, 28.5., ob 8h: Komarijjska, Šolska, 

Debevčeva, Za Grabnom. 
 

Čez nekaj časa pa bo… 

➢ Žegnanje Vnanje Gorice, nedelja, 12. junij, ob 9.30, Sveta Trojica. 

➢ Sveto Rešnje Telo in Kri, četrtek, 16. junij, zapovedani praznik. 

➢ Molitveni dan za duhovne poklice, Brezje, 19. junij, ob 15.00. 

➢ Maša za domovino, sobota, 25. junij, Brezovica ob 19.00. 

➢ Žegnanje Log, nedelja po prazniku sv. Janeza Krstnika, 26.6., ob 10.00. 

➢ Krištofova nedelja, 24. julij, darovanje za misijone - MIVA. 

➢ Žegnanje Dragomer, nedelja, 14. avgust, ob 10.00, (sv. Lovrenc, 10.8.). 

➢ Poletni oratorij, Brezovica, od 22. do 26. avgusta. 

➢ Žegnanje Log, Jernejeva nedelja, 28.8., ob 10.00, (sv. Jernej, 24.8.). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Dragomer                                             Log                                         Vnanje Gorice 
         sv. Lovrenc                               sv. Janez Krstnik                                 Sveti Duh 
 

 

 

 

 

 

V marcu in aprilu so bili krščeni 
 

☼  Jaka Rudolf, Log pri Brezovici (marec) 

☼  Zala Artač, Brezovica (april) 

☼  Vita Mencin, Log pri Brezovici (april) 
 

Letos so bili krščeni štirje otroci. V lanskem letu sta bila v tem času krščena 

dva otroka. Z molitvijo prosímo za otroke in starše novorojenih otrok. 
 
 
 

V aprilu so od nas odšli v večnost 
 

†  Ludvik Klemen (68), Nova Pot 37, Vnanje Gorice, (Vnanje Gorice) 

†  Živa Škvorc Pintar (0), Tržaška cesta 440A, Brezovica, (Brezovica) 

†  Ana Đogić (77), Založnikova 46, Brezovica, (Brezovica) 

†  Branko Strajnar (63), Vrhovčeva cesta 3, Log pri Brezovici, (Log) 
 

Letos je bilo cerkveno pokopanih sedemnajst naših župljanov. Preteklo 

leto pa je bilo v tem času pokopanih dvaindvajset naših rajnih. Spomnimo 

se naših rajnih z molitvijo in pri sveti maši, še posebej ob obletnici smrti ali 

na njihov rojstni ali godovni dan. 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

URADNE URE: vsak delavnik po sveti maši. Za pogovor ali pripravo 

dokumentov, pokličite po telefonu: Jožef Poje, župnik, 040 395 942  

ali sporočite na: jozef.poje@rkc.si ; Janez Potisek, kaplan, 041 277 728 
 

KRST: Sveti krst je v dogovoru s posamezno družino.  

POROKA: Za poroko se oglasite po telefonu ali e-pošti.  

Več informacij o pripravi na krščanski zakon dobite na:   

http://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon/  

POGREB: Ob smrti svojcev pokličite na tel.  040 395 942 (župnik) ali 

041 277 728 (kaplan). Običajno je cerkveni pogreb s sveto mašo.  

ŽUPNIJSKA KARITAS: telefon, ga. Vida Zdešar - 041 626 595. 

BOLNIŠKI DUHOVNIK: v UKC Ljubljana in OI Ljubljana -  041 613 378. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

ŽUPNIJA BREZOVICA, Starovaška c. 19, 1351 Brezovica pri Ljubljani, župnik Jožef Poje 

Tel: 040 395942 ali 01/3637180, e-naslov: jozef.poje@rkc.si ali zupnija.brezovica@rkc.si 

TRR:  SI56 1914 0501 0054 787  
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